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Geachte heer Boss,
Hierbij geeft de Stichting Natuur en Milieufederatie Limburg, mede namens de Vereniging
Natuurmonumenten en Stichting het Limburgs Landschap, haar zienswijze op de “OntwerpWijzigingsverordening paragraaf 2.13 Zilvergroene natuurzone van de Omgevingsverordening
Limburg 2014”.
Bij de vaststelling van het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) 2014 en de daarbij horende
Omgevingsverordening hebben bovengenoemde organisaties reeds gepleit voor het opnemen van
regels ter bescherming van de Zilvergroene natuurzone tegen onomkeerbare ontwikkelingen die de
actuele en potentiële waarden van deze gebieden aantasten.
De Zilvergroene natuurzone is uit oogpunt van natuur, landschap en ruimtelijke kwaliteit voor onze
provincie van groot belang. Voor het behoud en versterking van de biodiversiteit is een goed
functionerend ecologisch netwerk van natuurgebieden onontbeerlijk. De veelal agrarische gebieden
binnen de Zilvergroene natuurzone hebben een belangrijke ecologische verbindingsfunctie voor de
Goudgroene natuurzone; fauna en flora kunnen zich via deze Zilvergroene zones verplaatsen van het
ene bos- en natuurgebied naar het andere. De aanwezigheid van kleine landschapselementen,
ecologische (fauna-)voorzieningen en aspecten als rust, spelen daarbij een belangrijke rol. Daarnaast
fungeren gebieden met de status Zilvergroen ook als een buffer tegen ongewenste ontwikkelingen
voor de Goudgroene natuurzone. De gebieden van de Goudgroene natuurzone zijn immers geen op
zichzelf staande gebieden. Er is altijd een relatie met omliggende gebieden via lucht, water en
ondergrond. Tot slot is de zilvergroene natuurzone van groot belang als leef- en foerageergebied van
flora- en faunasoorten, die o.m. gebonden zijn aan het agrarische gebied.
Alle reden dus om de Zilvergroene natuurzone goed te beschermen. Wij zijn dan ook verheugd dat de
Zilvergroene natuurzone alsnog wordt opgenomen in de Omgevingsverordening Limburg.
Wij betreuren het echter dat de regels voor de Zilvergroene natuurzone alleen betrekking hebben op
de toelichtingen bij ruimtelijke plannen, en dat er geen bindende regels worden voorgeschreven ter
(planologische) bescherming van de waarden van de Zilvergroene natuurzone. Wij zijn van mening
dat zonder deze bindende bepalingen onvoldoende geborgd zal zijn dat de actuele en potentiële
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waarden van de Zilvergroene zone daadwerkelijk voldoende in de ruimtelijke afwegingen betrokken
zullen worden.
De Zilvergroene natuurzone bestaat onder meer uit agrarische gebieden met een waarde voor natuur
en gebieden met “delfstofwinning waar na afloop ontwikkeling als natuur aan de orde is”, aldus het
POL 2014. In principe zijn ontwikkelingen als intensieve veehouderij, glastuinbouw en woningbouw er
niet aan de orde. Recreatieve ontwikkelingen (extensief en intensief) en (rode) ontwikkelingen binnen
de grondgebonden landbouw zijn er nu echter nog wel degelijk mogelijk. Ook aan de hand van de
onderhavige Wijzigingsverordening is de bescherming van de (potentiële) waarden in de Zilvergroene
natuurzone tegen dit soort ontwikkelingen onvoldoende geborgd.
Bij de casus “Centrale Zandwinning Weert” (nu als Zilvergroene natuur bestemd) zou na ontgronding
het gebied worden ingericht als hoogwaardig natuurgebied. Het gebied ligt naast het Natura 2000gebied “Weerter- en Budelerbergen” en nabij een ecologische beek. Daarom zou het naar onze
mening reeds vooraf de Goudgroene status verkregen moeten hebben. Deze status heeft het gebied
echter niet gekregen (onduidelijk waarom niet). Daardoor werd het mogelijk om in 2016 een wijziging
van de ontgrondingsvergunning af te geven waarbij de natuurbestemming grotendeels is komen te
vervallen en plaats heeft moeten maken voor (intensieve) recreatieve ontwikkelingen. De status van
Zilvergroen bleek daarbij dus van geen enkele waarde in de ruimtelijke afwegingen rondom de
vergunning (niet op gemeentelijk niveau en ook niet op provinciaal niveau).
De nu voorliggende wijziging van de Omgevingsverordening Limburg biedt eveneens onvoldoende
bescherming tegen (andere) recreatieve ontwikkelingen. Zo legt de Zilvergroene status bijvoorbeeld
niet of nauwelijks een beperking op ten aanzien van het omzetten van campingplaatsen in
vakantiehuisjes. Dit kan leiden tot een toenemende verstening binnen de Zilvergroene natuurzone.
Tevens kunnen (rode) ontwikkelingen binnen de grondgebonden landbouw geen halt worden
toegeroepen met alleen verwijzingen in een toelichting bij een ruimtelijk plan. Het valt te verwachten
dat de schaalvergroting in de landbouw de komende jaren zal doorgaan. Dit gaat gepaard met grotere
bouwvolumes in de grondgebonden agrarische gebieden met een grote ruimtelijke impact. De nu
voorliggende Ontwerp-Wijzigingsverordening biedt naar onze mening op dit punt onvoldoende
bescherming. Ontwikkelingen als bijvoorbeeld de oprichting van (beeldbepalende) paardenhouderijen
of de bouw van grote aardappelloodsen, zullen in Zuid-Limburg met deze verordening niet kunnen
worden tegengehouden.
Gezien het hiervoor vermelde, zijn wij van mening dat de Wijziging van de Omgevingsverordening
Limburg ter bescherming van de Zilvergroene natuurzone nog aangescherpt dient te worden. Om te
voorkomen dat de kernkwaliteiten alsnog door bepaalde ruimtelijke ontwikkelingen (zie hierboven)
aangetast worden, dient een betere planologische bescherming opgenomen te worden waarmee
daadwerkelijk onomkeerbare (rode) ontwikkelingen kunnen worden voorkomen.
Tot slot willen wij nog een voorstel doen voor een aanvulling op de kernkwaliteiten zoals beschreven
in artikel 2.13.2, lid 2. Daarin staat het volgende:
“De kernkwaliteiten in de Zilvergroene natuurzone zijn: het groene karakter, het visueelruimtelijk karakter, het cultuurhistorisch erfgoed en het reliëf”.
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Op basis van het POL 2014 (paragraaf 4.3.3.4) dient hier volgens ons specifiek voor het Nationaal
Landschap Zuid-Limburg aan te worden toegevoegd: “open-besloten”. Deze kernkwaliteit zou niet
alleen in de bijlage bij de Omgevingsverordening moeten worden genoemd, maar kan in artikel 2.13.2
worden opgenomen.

Hoogachtend,
Stichting Natuur en Milieufederatie Limburg,

Ir. J. H. Heijnen
Directeur
Mede namens Vereniging Natuurmonumenten en Stichting het Limburgs Landschap
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